
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.muzeumgornictwa.pl

Zabrze: Dostawa i montaż witryn szklanych do Budynku Obsługi 
Ruchu Turystycznego zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 93 w 

Zabrzu.
Numer ogłoszenia: 208972 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu , ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. 

śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż witryn szklanych do 

Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 93 w Zabrzu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania ogólne. 1) 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w postaci 2 sztuka szklanych witryn do 

obiektu Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 93 w Zabrzu 

zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający wymaga aby dostarczone 

przedmioty były fabrycznie nowe, nie mające defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani innych 

wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich 

użytkowania. 3) Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ lub 

równoważny tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ. 4) Wyposażenie dostarczone w ramach 

zamówienia musi być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Na materiały, z których 

wykonane jest dostarczane wyposażenie Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6) Szklane witryny mają być wykonane ze szkła hartowanego gr 
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min. 10 mm. 7) Wynagrodzenie za zamówienie nie podlegać będzie zmianie i obejmuje wszelkie koszty 

Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu 

wyposażenia do miejsc dostawy, rozładunku, wniesienia, montażu i ustawienia we wskazanym przez 

Zamawiającego pomieszczeniu, uprzątniecie opakowań, ew. opłaty celne naliczone zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz koszty wynikające ze zobowiązań z tytułu rękojmi za 

wady oraz gwarancji jakości. 8) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcje obsługi 

dostarczanych przedmiotów - jeżeli dotyczy . 9) Miejscem dostawy i montażu jest obiekt zlokalizowany 

przy ul. 3-go Maja 93 w Zabrzu. 10) Jako dostawę należy rozumieć zakup poszczególnych produktów, 

transport, wniesienie ich do pomieszczenia w budynku, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie 

pomieszczeń i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy 

Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej. 11) Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż obiekt do 

którego dostarczane jest wyposażenie jest po remoncie. Wszelkie jego uszkodzenia spowodowane 

realizacją niniejszego zamówienia zostaną naprawione na koszt Wykonawcy. 12) Wykonawca 

każdorazowo będzie uzgadniał termin dostawy i montażu wyposażenia. 13) Wykonawca ma obowiązek 

po udzieleniu zamówienia w oparciu o wizję lokalną zweryfikować dokładne wymiary montowanego 

wyposażenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku wystąpienia takiej okoliczności z 

przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego do zmiany proponowanych w planie rozmiarów 

(długość, szerokość, wysokość). 2. Zakres dostawy Zgodnie z Tabelą 1 do SIWZ: szklana witryna - szt. 

2. 3. Rozwiązania równoważne Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach jest mowa o (produkcie, 

materiale czy systemie typu lub np.) należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak 

zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. 

Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, załącznikach znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, 

nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych 

materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu 

zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu 

przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji dostawy produktów 

równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów 

użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego 

w SIWZ, umowie, załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu 

potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, 

wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla 

każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na 

jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu 

zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), za pomocą 
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norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 

Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy 

odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne 

wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i 

systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne. Nie złożenie takiego wykazu będzie 

równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach..

II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.90.00-4, 31.67.11.00-1, 44.20.00.00-2, 

14.82.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie 

przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Okres gwarancji jakości - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

oparciu o art. 144 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w 

następujących przypadkach: a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza 

kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość 

wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; b) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania 

oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami 

występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; c) zmian istotnych przepisów prawa Unii 

Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany 

przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy 

mogą dotyczyć następujących okoliczności: a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na 

zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod 

warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż 

wymagane w SIWZ; b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody 

zamawiającego i spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ; c) zmiany 

przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy; d) wprowadzenie przez Wykonawcę 

podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi, e) ustawowa 

zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy, 
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f) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł 

takiej sytuacji przewidzieć, g) zmiany organizacyjno-prawnej lub w zakresie danych Stron Umowy; h) 

zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego przy zachowaniu parametrów minimalnych produktu, - w 

sytuacji, gdy wystąpi przejściowy lub całkowity brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta 

przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu 

objętego umową; - zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, itp.) których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu Dział Zamówień Publicznych ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze Sekretariat pok. Nr 

1.02.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

25.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Dział Zamówień 

Publicznych ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze Sekretariat pok. Nr 1.02.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: I. Projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VI 

Zrównoważony rozwój miast. Działanie 6.2. rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 

rewitalizacja - duże miasta. II. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia (Załącznik nr 2). III. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i 

na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w 

postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i 

na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. IV. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu stwierdzeniem : (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, 

dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
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muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. V. 

Zawartość oferty 1) Formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału; 2) Oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie oryginału; 3) Dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2. i 5.3) 

SIWZ (jeżeli dotyczy), złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę; 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do 

realizacji zamówienia (Załącznik nr 2); 5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z 

późn. zm.) (załącznik nr C), 6) Formularz cenowy - Kalkulacja ceny. 2. Oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) wspólny formularz oferty wraz z oświadczeniem o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie 

oryginału; 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), 

złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia - złożone w formie 

oryginału; 3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 

5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.; i 5.3) SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym: A) każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące 

Załączniki nr 1.1; B; C wg Spisu zawartości oferty; 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 2); 5) oświadczenie o 

przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez 

każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr C), 6) 

Formularz cenowy - Kalkulacja ceny. 3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. : 1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym 

odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub 2) 

osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za 

zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy 

załączyć w ofercie: a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum, spółka cywilna) - jako Załącznik nr 1.2, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich 

potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie 

dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
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przez Wykonawcę lub te podmioty. b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o 

udzielenie zamówienia - jako Załącznik nr 1.3 ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie
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